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MyVita ekologiczny sok z buraka 100% BIO 500 ml
 

Cena: 11,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Soki

Producent MYVITA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sok z buraka (Beta vulgaris) pochodzącego z kontrolowanych upraw ekologicznych.

Dzienna porcja dostarcza 80 kJ/ 19 kcal - <1% RWS
Wartość odżywcza (100 ml):
Wartość energetyczna 160 kJ/38 kcal
Tłuszcz (w tym kwasy tłuszczowe nasycone) <0,1 g (<0,1g)
Węglowodany (w tym cukry) 8,2 g (8g)
Błonnik 0 g
Białko 1,3 g
Sól 0 g
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych dla przeciętnej dorosłej osoby

Masa netto
Objętość netto: 500 ml

Charakterystyka
Produkt rolnictwa ekologicznego wytwarzany bez użycia sztucznych środków ochrony roślin i pestycydów. Bez dodatku cukru i
konserwantów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Sok najlepiej pić schłodzony. Można rozcieńczać wodą lub innym napojem. Spożywać 2 razy dziennie po 25 ml na pół godziny przed
posiłkiem.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, a po otwarciu w lodówce i spożyć w ciągu 3 tygodni. Chronić przed działaniem światła.

Producent
MyVita sp.j.
ul. Nowodworska 17
59-220 Legnica

Ważne informacje
Produkt pasteryzowany. Osad mogący występować jest zjawiskiem naturalnym i nie ma wpływ (oraz związku) z jakością produktu.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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